VOLMACHT NOTARIELE SCHENKING
De ondergetekende(n),
A. achternaam: ………………………………………………………………………….
voornamen (voluit): …………………………………………………………………..
geboortedatum en plaats: ……………………………………………………………
adres: …………………………………………………………………………………..
postcode / Woonplaats: ………………………………………………………………
legitimatie: Nederlands *paspoort / rijbewijs / Europese of gemeentelijke
identiteitskaart nummer ………………………..…………………………………….
afgegeven door de gemeente ……………………………………………………….
op ………………………………………………………………………………………..
geldig tot ………………………………………………………………………………..
(indien van toepassing)
B. achternaam: …………………………………………………………………………..
voornamen (voluit): …………………………………………………………………..
geboortedatum en plaats: ……………………………………………………………
legitimatie: Nederlands *paspoort / rijbewijs / Europese of gemeentelijke
identiteitskaart nummer ………………………..…………………………………….
afgegeven door de gemeente ……………………………………………………….
op ………………………………………………………………………………………..
geldig tot ………………………………………………………………………………..
met elkander *gehuwd / *geregistreerd als partner / *samenwonend.
*S.V.P. invullen/doorhalen en kopie legitimatiebewijs meesturen.
verklaart bij deze volmacht te geven aan ieder van de medewerk(st)ers werkzaam
ten kantore van Notariaat De Gier, Statenlaan 24, 2582 GM Den Haag,

STATENLAAN 24

LAAN VAN W ATERINGSE VELD 905

INFO@NOTARIAATDEGIER.NL

KVK: 27368044

2582 GM DEN HAAG

2548 BR DEN HAAG

WWW.NOTARIAATDEGIER.NL

BTW : NL0821878189B01

T 070 306 04 57

T 070 306 04 57

F 070 358 98 04

F 070 396 03 22
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om voor en namens ondergetekende(n) te verschijnen in een notariële akte waarbij
door ondergetekende(n) wordt geschonken aan de stichting: Stichting Vrienden
van de Kessler Stichting, statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende te
2571 GN Den Haag, De La Reyweg 530, ingeschreven in het Handelsregister van
de Kamer van Koophandel voor Den Haag, nummer 41154223,
een periodieke lijfrente, ook wel lijfrente genaamd.
De schenking geschiedt onder de volgende voorwaarden:
1. Bedrag van de schenking bedraagt per jaar: € …………………………………..
2. De schenking wordt gedaan gedurende vijf jaar met ingang van het jaar ……..
3. Indien de schenker voor de vervaldatum overlijdt, vindt er nadien geen uitkering
plaats, ook niet naar tijdsgelang; tevens zal er geen verrekening plaatsvinden
van reeds betaalde termijnen.
4. Indien de schenking jaarlijks tenminste één honderd vijfentwintig euro
(€ 125,00) bedraagt, zullen de kosten voor het vastleggen van deze schenking
bij notariële akte voor rekening komen van de Stichting.
5. Eventueel verschuldigd schenkingsrecht is voor rekening van de Stichting.
6. Het recht op de geschonken lijfrente noch de termijnen zijn vatbaar voor
inbeslagneming en kunnen evenmin worden afgekocht, vervreemd of tot
voorwerp van zekerheid dienen.
Getekend te …………………………………….. op …………………………………….

……………………………………….
(handtekening schenker)

…………………………………………….
(handtekening echtgeno(o)t(e)
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Legalisatie van uw handtekening(en) door een notaris:
Legalisatieverklaring
Gezien voor legalisatie, door mij,
notaris te
de handtekening van
legitimatie:
en
de handtekening van
legitimatie:
Plaats:
Datum:

ambtsstempel

-4-

AFGELEIDE IDENTIFICATIE INZAKE WWFT
De ondergetekende, (kandidaat-)notaris, verklaart:
dat door hem/haar de identiteit is vastgelegd van de voor hem/haar “in persoon”
verschenen persoon, genoemd in het aan deze verklaring gehechte kopie
legitimatiebewijs;
dat de identificatie heeft plaatsgevonden aan de hand van het originele
identiteitsbewijs dat aan hem/haar is getoond en door hem/haar is gekopieerd
en welke kopie aan deze verklaring is gehecht;
dat de identificatie heeft plaatsgevonden volgens de vereisten van de WWFT.

Getekend te

op
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Bijlage volmacht notariële schenking
Wij verzoeken u vriendelijk om de handtekening(en) op de volmacht te plaatsen op
een notariskantoor in uw omgeving zodat voor legalisatie van uw handtekening(en)
zorg gedragen kan worden. Ik raad u aan vooraf, bij het maken van een afspraak,
naar de kosten te informeren. Voor de legalisatie van uw handtekening dient u uw
geldige legitimatiebewij(s)(zen) mee te brengen.
In verband met de wettelijke identificatieplicht verzoeken wij het formulier afgeleide
identificatie inzake WWFT door uw notaris in te laten vullen.
Uiteraard kan een legalisatie van uw handtekening ook door het kantoor Notariaat
De Gier worden verzorgd. Indien u dit wenst kunt u daartoe een afspraak te maken
met mevrouw Boers van dit kantoor. Het telefoonnummer is: 070 – 306 04 57.
Nadat u deze volmacht heeft ingevuld, ondertekend en laten legaliseren, kunt u de
volmacht verzenden, vergezeld met een kopie van uw geldig legitimatiebewij(s)(zen)
en de door uw notaris ingevuld formulier ‘Afgeleide identificatie inzake WWFT’, naar:
Notariaat De Gier
t.a.v. mevrouw I. Boers
Statenlaan 24
2582 GM Den Haag.
Na ontvangst van deze volmacht zal dit kantoor zorg dragen voor het opstellen van
de akte houdende notariële schenking. Na het passeren van deze akte zult u
hiervan een afschrift ontvangen.

